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UPPFINNINGENS OMRAOE
Fdreliggande uppflnning hanfSr sig till ett ultraljudshorn omfattande ett

Infastningsparti. ett fSrseglingsparti och ett dememellan sIg stifickande
dverfdringsparti. varvid ett eller flera ISngstrSckta urtag ar utformade dtminstone i

overfdringspartlet. och varvid namnda urtag strScker sig i en riktning meilan
in^stningspartiet och ferseglingspartiet.

TEKNISK BAKGRUNO
Det ar sedan iSnge kant att anvSnda uKraijud fdr att svetsa samman

termoplastiska material, Vanligtvis omfattar ultraljudsanordnlngen en drivenhet.
en s k konverter som ar ansluten till en vaxelstrdmsk&llan ocli som Sr anordnad
att omvandia den elektriska svSngningen till en mekanlsk svSngning hos
ultraljudsenheten, och ett horn som dverfdr svSngningen till det material som skall
svetsas samman. Som exempel pd en ultraljudsanordning av detta slag kan man
omnamna US-A-3.e7l.3e6. Ibland monteias en sk booster meilan hornet och
konvertem f5r att den 6nskade svangningsbilden skail erhdilas.

I EP-A1-0 615 907 beskrivs schematise principen f5r en ultraijudsfdrseg-
lingsanordning. I denna skrift beskrivs vidare en specfell variant av en
ultraljudsfSrseglingsanordning som ar mycket kompakt i fdrhSllande till den
allmant beskrlvna utformnlngen med konverter. booster och horn.
UllraljudsfSrseglingsanordnlngen enligt detta utfdrande omfattar en
ultraljudsenhet som innefattar en drivenhet. ett sk horn och ett antal
reaklionskroppar. Hornet ar avsett att med en I dess dnde utfomiad »r-
seglingsyta ligga an mot exempelvis ett farpackningsmalerial som skall fOrseglas
och klamma detta med en fSrseglingskraft mot ett mothSII. Drivenheten Sr
ansluten till en v&celstrdmskaila och §r anordnad att omvandia den elektriska
svangningen till en mekanlsk evfingning hos ultraljudsenheten. Hornet och reak-
tionskroppama ar beiagna pS dmse sidor av ett nominellt nodplan och ar utfor-made sa att den resonansfrekvens (eller egenfiekvens) som anvSnds som ar-
betsfrekvens skail ge upphov till axiella svangningar med stor ampfitud I hornets
6rsegl,ngsyta respektive ingen amplltud vid det centralt belSgna nodplanet.
Ulttal udsenheten ar infast I fOrhailande till 6vriga masklndetaljer vId det nominella
nodplanet.

mom forpackningslndustrin anvands ultraljudsforsegling vanligtvis fdr att^eisa samman tvA skikt av plastbelagt papperslaminat f6r blldande av en
vatsketat fog. Den dnskade sammansvetsningen av materialet dstadkoms genom



att materialst som kldms mellan fdrseglingsytan och mothdilet utsatts fdr en
pulserande komprimering, som p.g.a. hysteresfOrluster ger upphov tili inre

uppvarmning av materialet som I sin tur g6r att materialet I frdga delvis smdlter
och svetsas samman. I s.k, rulfmatade system klSms ©n papperstub fylid med
produkt, sSsom mj5!k, juice eller liknande, samman I transversell riktnlng s& att

tuben fomias tiit siutna kuddar. I s.k. arkmatade system plattas och klSms en
^pen tubSnde samman ungefSr som anden pk en tandkrSmstub eller liknande.

Dessa tekniker §r allmSnt kSanda och kommer into att beskiivas narmare.

I fig 1 visas ett ultraljudshom som fir avsett att kopplas till en drivenhet och
eventuellt en booster p& konventfonellt sdtt (ej visade), Ultraljudshomet 1 har en
forsegllngsyta 2 med en bredd B som ar n&got ston^ an bredden av den fog som
skall astadkommas. F6r att man skail ©rhaila en enhetlig amplitud hos
f&rseglingsytens 2 axiella A svangnlngar utmed forseglingsytans 2 hela bredd ar
ultralludshomet 1 fdisett med tvA axiellt sig strackande urtag 3, 4.

Ett ultraljudshom 1 kan inte gOras hur brett som heist utan att man tvingas
ta hansyn tin da tvanrRctade svangnlngar som uppstar pga av materialets
tvarkontraktion (Poissons tal). Om ett horn utformades alltfOr brett utan att fOises
med urtag skulle dessa tvarsvangningar, som i sig begransar svangnlngama I

axiell riktning, gora att man utmed fdrseglingsytan fick en aKtfor stor variation i

axiell amplitud. Om forseglingsstrackan ar alltfSr stor for ett helgjutet

ultraljudshom av det slag som visas i EP-A1-0 615 907 kan man anllngen placera
flera horn vid sidan om varandra eller sa gfir man ett brett horn med ett antal
urtag som motsvarar uppdelningen i flera horn. Att anvanda flera horn placerade
utmed varandra ar mindre kostnadseffektivt och dessutom Introduceras
svdrlgheten att orlentera htfrnen korrekt i fSrhailande till varandra.

Sasom fSrklarats ovan ar dessa urtag 3, 4 saiedes nddvandlga f6r att
korrekt funktionalltet skall ©rhailas fdr en konstruktion med ett enda brett horn.
Urtagen 3, 4 ar ulformade sa att de ar definierade av tva paraliella linjer 3a-b, 4a-
b som ar beiagna pa ett avstand C fran varandra och tva halvcirklar 3c-d. 4c-d vid
andama. Halvdrkiama 3o<i. 4o6 har en radie som ar haiften sa stor som
namnda avstand C mellan de paraliella Hnjerna.

Det har tyvarr visat sig att vid ultraljudsforsegllngen ndr de Inre
spannlngarna i materialet h6ga nivaer just vid dessa urtag 3. 4 och det Sr vanligt
att ultraljudshomen 1 brister vid dessa urtag 3, 4 pa gnjnd av utmattningssprickor
som harstammar fran urtagens 3, 4 nedre andradler 3c, 4c. I enlighet med
allmanna konstnjktionsregler har man. f5r att kunna 6ka andradlen 3c. 4c I

fSrhoppning att sankaspanningsnlvaema, provat att dka bredden C pa urtagen 3,
4. Dock har det visat sig att detta Inte hjaipt eftersom en dkad bredd C hos
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urtagen 3. 4 6kar bfijningseffektema vid urtagens 3. 4 nedre andar 3c, 4c. En
okad bredd C hos urtagen ger ocksa upphov tiu en 6kad variation i

fdraegllngsytans 2 svangningsamplltud precis under urtagen.

I EP-A2-1 088 760 visas ocksdk ollka utformningar av IfingstrSckta

forsegllngshom fdrsedda med axlellt sig strSckande urtag. I detta sammanhang
bar nian ocksd nfimna att det finns diika konfigurationer pi ultraljudshomen vad
avser deras profil sett frdn sidan. I ovannSmnda EP-A1-0 615 907 visas en
svangd utformning, I fig i visas en svSngd utformnlng med ett rdtvinkllgt fivre
parti, och det finns ocksd varlanler ddr det i fig 1 svSngda partiet istdllet fir

rauinjigt kllformat (se streckad linje i fig 1). Oavsetl profllens utformning fir de
samtliga behfiftade med ovannamnda problem avseende utmattningssprickor vid
urtagens 3, 4 Sndar 3c, 4c.

Det finns idag sdledes Inte nSgon tillfredstallande konstnjWion av
ultraljudshorn. De varianter som finns idag har olika ISrdelar vad avser enhetlfg
amplltud utmed f&rseglingsytans bredd. vad avser spridning av egenfrekvens pS
grund av tlllverknlngstoleranser. vad avser nfirilggande. icke Onskade andra
egenfrekvenser etc. De fir dock samtliga behfiflade med llkartade problem
avseende brott vid urtagen och andra brott vW oHka dvergfingar mellan olika
partier.

SAMnflANFATTNING AV UPPRNNiNGEN
Ett findamfii med uppfinningen fir sfiledes att fistadkomma en ISsning p&

ovannamnda problem.

Ovannamnda problem har i enlighet med uppfinningen lOsts med ett
ultraljudshom av ovannfimnt slag som har givits de kfinnetecknande sSfdragen
att namnda urtag fitminstone vid den ande som ar beiagen nannast
tareeglingspartiet har en avrundning omfattande utmed avrundningen atminstone
ett fOista parti med en fdrsta krdkningsradle, ett andra parti med en andra
krSkningsradie och ett tredje parti med en tredje krOknIngsradle.

Genom att utfomia urtagets avmndnlng pfi detta sfitt med otika radier kan
man jamna ut spanningsfdrdelningen utmed avmndningen och dessutom sfinka
den maximaia spannlngen. Intressant att notera ar att om man utformar
avrundningen med mer an en radle kommer automatlskl en av radiema att bli
mindre an den nominella radio man skulle kunna anvanda om man endast
anvande en radio till avrundningen. Den uppfinningsenliga konstruktionen Innebar
saiedes att man I direkt motsats till konventlonella konstnikBonsregler gdr en
radie mindre I syfte att minska spfinningarna vid avmndnlngen. Trots att man gdr



denna annoriunda utformning har det Mi&at sig att spSnningsniv&n sjunker och
jamnas ut tack vare att avrundnlngen Sr sammansatt av flera oiika radier.

Foredragna utforingsformer av uppfinnlngen framg&r av de underordnade
patentkraven.

Med fordel har urtaget Invld avrundnlngen en bredd som ar mindre Sn den
fofsta kr&kningsradten. Pfi detta sStt erhSller man en jamn overgilng mellan den
huvudsakllgen raka delen av urtaget till bdijan av avrundnlngen, vllket ytterllgare
bidrar till att sdnka och jamna ut spSnningsnlvAn vid avrundnlngen. Av eamma
aniedning har urtaget fdretradesvis Invid avrundnlngen en bredd som Sr mindre
an den tredje krfikningsradlen.

Enllgt en foredragen utforingsform ar den andra krdkningsradlen mindre
an den forsta krdkningsradlen. Den mindre radlen g6r att man kan erhaila jamna
evergAngar mellan radlema och andock erhAlla hela svepvlnkein av 180° sa att

avrundnlngen ansluter till urtagets bdda sidor. Som omnamndes ovan bidrar
denna mindre radie Ovenraskande till att jamna ut och sanka spanningsnivdn vW
avmndnlngen. Av motsvarande aniedning ar den andra krSkningsiadien
fdretradesvis mindre an den tredje krdkningsradlen.

Enllgt en fOredragen utf5rlngsfonn ar den andra krSkningsradien mindre
an den bredd urtaget har invid avrundnlngen. SSsom namnts ovan gdr den
mindre radien att man kan erhaila jamna fivergAngar mellan radierna och andock
erhaila hela svepvinkein av 180" sd att avrundnlngen ansluter till urtagets bada
sidor. Som omnamndes ovan bidrar denna mindre radie dverraskande till att
jamna ut och sanka spanningsnivSn vid avmndnlngen. Av motsvarande
aniedning ar fdretradesvis ocksS den andra krOkningsmdIen mindre an den bredd
urtaget har invid avrundnlngen.

Med fordel ar urtagets avnjndning symmetrlsk. Framfdrallt av
konstruklions- och tlllverkningstekniska skai ar detta en foredragen utfOringsform.

Far att veridlgen sakerstaiia jamn fdrdelning av spanningsnivin i

avrundnlngen ar det fdredraget att Svergangama mellan urtagets ollka partier
med olika krdkningsradier ar vasentligen tangentiella.

Ovannamnda problemstailning med hdga spannlngsnivder och ojamn
fordelning av spanningarna uppstar aven I Overffiringspartiet som sadant. 1 syfte
att minska nivdn och jamna ut spanningarna kan aven denna del av
ultraljudshomet utfom^as I enlighet med det uppflnnlngsenllga konceptet
Konceptet har utnyttjats pa ett uRraQudshom som omlattar ett Infastnlngspartl. ett
forseghngsparti och ett dememellan sig strackande dverfdrlngspartl. varvid
dverforlngspartlet &r krSkt pa sa vis att en llnje som stracker sig frdn



fdrseglingspartiet till infgstnlngsparHet och som f5ljer dverfdrlngspartlet beskriver
en krdkt linje.

Ovannamnda problem har f6r detta ultraljudshorn lasts genom att det
givits de kannetecknande sardragen att overforingspartiet har atminstone etl
fdrsta parti med en fdrsta krSknIngsradie och ett andra parO med en andra
krOknIngsradle. och att av nimnda partier ar det fdrsta partiet beiaget narmare
infastningspartiet och krdkningsradien hos det fdrsta partiet ar mindre an
krdkningsradien hos det andra parUet. SSsom ingdende beskrivits ovan bidrar
den av flera radier sammansatta krdkningen av dverfdringspartiet till att
spannlngsnlvan jamnas ut och sanks. vllket innebar att man kan minska
malerialmangden i dverfdrlngspartlet. Detta ar dnskvart inte bara av vikt och
kostnadsskai utan ocksd av funktlonella skal. Man kan tanka sig ett ultraljudshorn
av detta slag som en stor massa (Infastningspartiet). en fjader (dverfdringspartiet)
och en liten massa (fdreegllngspartiel) dar en iiten pa den stoia massa pitvingad
svangning kommer att dverfdras av fjadem till den iilla massan som kommer att
svanga med vasentligen samma rdrelsemangd vllket innebar att den kommer att
svanga med mycket stdrre amplitud an den stora massan. Ett slankt
dverfonngsparti renodlar denna funktlonella modell.

Ovannamnda proWemstailnlng med hdga spanningsnivaer och ojamn
fdrdelning av spdnningama uppstdr aven I fdiseglingspartiet som sadant. Fdr att
utiamna den axiella svangnlngsbilden aven vW de yttre andama av en ratlinjig
forseglingsyta ar det vanligt att man fdrser ultraijudshomets gaviar med urtag
motsvarande en del av de genomgaende urtagen i dverfdringspartiet Precis som
urtagen i dverfdringspartiet kan dessa gavelurtag Inverka negativt pd

25 ^annlngsfdrdelnlngen i- dvergangen mellan fdrseglingspartiet och
dverfdnngspartiet. I syfte att minska nivSn och jamna ut spanningarna kan aven
denna del av ultraOudshomet utfom^as I enlighet med det uppfinnlngsenliga
konceptet. Konceptet har utnyttjats pA ett ultraljudshorn som omfattar etl
infastnlngspartl. ett fdreeglingsparti och ett dememellan sig strackande

30 over^oringsparti. vilka partier vasentligen stracker sig utmed en rdt llnje. varvid
ultraljudshornet ar vid sina andytor vid dvergangen mellan fdrseglingspartiet och
dverfdnngspartiet fdrsett med urtagnlngar. varvid urtagnlngarna uppvlsar en

^" ^" ""^'^
"^'^^'^^'^ *Srseglingspartiet till

35 I!JdW Ne
"^^^ "^'"^^ Urtagnlngarna beskriver en

ni^it.
"^^^ "'traljudshom genom att det

g.vte de kannetecknande sardragen att urtagnlngarna har Atmlnstone ett fdreta
part, med en fdrsta krdkhingsradie och ett andra parti med en andra

20
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krokningsradie, och att av namnda partier &r det fdrsta partiet belSget narmare

infastningspartiet och krdkningsradien hos det fdrsta partiet ar stdrre an
krSkningsradlen hos det andra partiet. Sasom namnts ovan bidrar det av flera

radier sammansatta urtaget till att jamna ut och sanka spanningsnivan i narheten

av urtaget.

Gemensamt f5r de bada sista konceptidsningama dr att den stora radian

ar nanmist den del som kan tankas som en fjader och den lilla radien ar ndnnast
den del som kan tdnkas som en massa.

KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA
Uppfinningen kommer att beskrivas namnare i det fdljande under

han\^ning till bifogade schematiska ritningar som i exemplifierande syfte visar en
f6r narvarande fOredragen utfdringsfomi av uppfinningen.

Rg 1 ar en perspektivbild av en kand utfdringsform av ett ultraQudshom.

Rg 2 visar en kand utfonnning av avrundningen vid den nedre anden av
de langstrackta urtagen I ultraijudshornet.

Rg 3 ar en perspektivblW av en fdredragen utf6ringsform av ©tl

ultraijudshorn I eniighet med uppfinningen.

Rg 4 visar en fdredragen utfdringsfonn av avaindningen vid den nedre
anden av de langstrackta urtagen i uitraijudshomet.

Rg 5 vfear en altematfv utfdringsfonn av dverf&ringspartiet sett rakl fiAn
sidan.

DETAUERAD BESKRIVNING AV EN FOREDRAGEN UTFORINGSFORM
I figurerna anvands-samma hanvlsnlngsbeteckningar far de delar som ar

gemensamma fdr den kanda konstruktionen och for de olika uppfinningsenliga
utfdringsformema. I fig 3 visas etl ultraijudshom som ar avsett att kopplas till en
dfivenhel och eventueilt ©n booster pa konventfonellt satt visade).

Ultraijudshornet 1 ar i huvudsak uppbyggt av ett infastningsparti la, ett

dverfaringsparti lb och ett fSrsegiingsparti 1c, som stracker sig utmed en rat llnje.

Ultraijudshornet 1 har en fdrsegiingsyta 2 med en bredd B som ar ndgot stdrre an
bredden av den fog som skail astadkommas. Fdr att man skall erhaila en enhetlig
amplitud hos fdrseglingsytans 2 axielia A svangnlngar utmed fdrseglingsytans 2
hela bredd ar uitraljudshomet 1 fdrsett med tva axiellt sig strackande urtag 3, 4.

Urtagen 3, 4 ar utfonnade sa att de ar deflnierade av tva pafallella linjer

3a-b. 4a-b som ar beiagna pa ett avstdnd C frdn varandra och tva
andavrundnlngar 5-6, 7-8. Urtagen 3, 4 ar vidare genomgaende sa att det biidas



tre helt separata pelare sorri ar sammanbundna vfd in^stnfngspartiet la och
fdrseglingspartiet 1c.

De nedre avrundningarna 5, 7 ar uppbyggda av tre partier 5a-c, 7a-c med
olika krdkningsradler. De oiika partierna 5a-c, 7a-c med ollka krdkningsradier

5 ansluter tangentiellt till varandra och till de vasentiigen raka sidorna 3a-b, 4a-b

hos urtagen 3, 4. I det visade exemplet har de 6\ne, yttre partierna 5a.c, 7a,c

radien 30mm och det centrala partiet 5b, 7b har radlen 4mm. I detta fail har
urtagen 3, 4 en bredd C av 10mm. Sftledes fir de yttre, fivre radlema Sa, c, 7a, c
stdrre Sn den nominella radie som skulle kunna anvdnctes om endast en radle

10 med tangentiell dvergSng anvSnds. VIdare ar den inre. centrala radien 5b, 7b
mindre an nSmnda nominella radle. Som framgfir av fig 4 ar avrundningen
symmetrisk, dvs de b&da sidoma av urtagets 3, 4 avrundning 5, 7 kan speglas i

en symmetrilinje som strftcker sig I axiell riktning A och som ar beiagen mitt I

uriaget 3. 4. De yttre radlema 5a och 5c, 7a och 7c ansluter till sidoma 3a-b, 4a-b
15 pa samma h6jd och ansluter till den centrala radien 5b, 7b pa samma hfijd pa

omse sWor av namnda symmetrilinje, Ova den centrala radien 5b, 7b strdcker sig

Ilka langt upp mot urtaget pa omse sidor av symmetrilinjen.

1 de dvre andarna av urtagen 3, 4 ar spanningama Inte sa hoga vilket

innebar att det Inte ar lika viktigt att utforma de 6vre avrundningarna 6, 8 med
samma sammansatta utfomnnlng. Ur hailfasthetssynpunkt ar det foredraget att

utforma de ovre avrundningarna 6, 8 pa samma sammansatta satt, men ur
tillverkningsteknisk synpunkt ar det fSredraget med en enkel radie.

Som framgar av fig 5 kan aven 6verf6ringspartiet som sddant utformas s&
att det ar sammansatt av olika radier. I fig 3 visas att dverforingspartiet lb ar krSkl
pa sa vis att en llnje som stracker sig fran fdrseglingspartiet till Infastningspartlet

och som fdljer 6verf6ringspartiet beskriver en krdkt linje. Eh sadan riktning ar den
axiella riktningen A som visas I fig 3. Om denna linje skulle fdija

Overfdringspartlets lb yla skulle denna linje vara krSkt. Sdsom framgar av fig 5
omfattar 6verforingspartlet lb ett forsta parti lbi med en fdrsta krdkningsradie
och ett andra parti Iba med en andra krdknlngsradle. Det fOreta partiet 1bi ar
beiaget narmare Infastningspartlet och krSkningsradlen hos detfdrsta partiet 1b|
ar mindre an krdkningsradien hos det andra partiet Ibg.

Sasom framgar av fig 3 kan aven andra urtag utfonnas sa att de ar
sammansatta av flora radier. I andama av det utmed en rat llnje sig strackande
fdrseglingspartiet ar ultraljudshomet fSrsett med urtag 9, 10 f6r att utjamna
svangningsbilden sa att korrekt fdrsegling uppnas dver fdreeglingspartiets 1c hela
bredd B. Dessa urtag 9, 10 uppvlsar en krdkning sadan att en linje som stracker
sig fran fdrseglingspartiet tlir Infastningspartlet och som foljer andytoma utmed



8

urtagningama beskriver en krdkt linje. Urtagningama 9. 10 har dtminstone ett

fdrsta parti 9a, 10a med en fdrsta krdkningsradie och ett andia parti 95, 10b med
en andra krokningsradle. Det fdrsta partiet 9a, 10a ar belaget narmare
infastningspartiet la ocli krSknIngsradien hos det fdrsta partiet 9a, 10a ar storre

an krakningsradien lios det andra partiet 9b, 10b. Urtagningama 9, 10 stracker

sig over overgangen mellan foreeglingspartiet 1c ocii overforlngspartlet lb.

Gemensamtfdr den sammar^atta krdkningen av dverfdringspartiet 1b och
urtagen 9. 10 vid gavlama ar att den stdrre radien ar nannaat den del som kan
tankas som en fjader och den liiia radien ar narmast den del som kan tankas som
en massa.

Det inses att en mangd modifierlngar av de hari beskrivna

utfdringsformema av uppfinningen ar mdjiiga inom ramen f6r uppfinningen, vilken

ddfinreras i de efterfdijande patentkraven.

ExempeMs kan antalet radier rr»d olika krSkningsradier vara annorlunda
an vad som valte i de visade utfdringsformema. I andama hos urtagen kan man
t ex tanka sig att man anvdnder exempeivis fyra eller fern radier. Antalet radier
kan givetvis ocksa varieras med avseende pa krdkningen hos dverfdringspartiet
och med avseende pa krdkningen av urtagen vid andama av fdrsegiingspartiet.

Av konstruktionsmassiga skal kan man ocksS tanka sig att urtagets
avrundning har en asymmetrisk utformning i syfte att ytteriigare jamna ut

spanningameu

Vidare bdr det noteras att motsvarande uppfinningsenliga koncept med
urtag och andra fomier uppbyggda av fiera radier kan anvandas pa andra
ultraljudshom med andra gaindformer an den visade grundfomien, vanrfd dessa
varianter ar avsedda att inrymmas inom ramen fdr uppfinningen sasom den
definieras av de efterfdijande patentkraven.
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PATENTKRAV

1. Ultraljudshorn omfattande ett infastningsparti (1a), ett forseglingsparti

(1c) och ett dememellan sig strackande Overforlngsparti (1b), varvld etl eller flera

5 idngstrackta urtag (3, 4) ar utfomnade Stminstone i dverfOringspartiet (lb), och

varvid namnda urtag (3, 4) stracker sig i en ilktning (A) mellan inMstningspartiet

(1a) och forseglingspartiet (1c),

kannetecknad av aft namnda urtag (3, 4) atminstone vid den ande (5, 7)

som ar beiagen narmast fdrseglingspartiet (1c) har en avrundning omfattande

10 utmed avrundningen atmlnstone ett fdrsta parti (5a, 7a) med en fSrsta

krokningsradie, ett andra parti (5b, 7b) med en andra krdknlngsradie och ett

tredje parti (5c, 7c) med en tredje krokningsradie*

2. Ultraljudshorn eniigt krav 1, vid viiket namnda urtag (3, 4) har en bredd

15 (C) invid avrundningen (5, 7), vilken bredd (C) ar mindre an den fdrsta

kr5kningsradien (5a, 7a).

3. Ultraljudshorn enfigt krav 1 eller 2, vid viiket namnda urtag (3, 4) har en

bredd (C) invid avrundningen (5, 7), vilken bredd (C) ar mindre an den tredje

20 krokningsradlen (5c, 7c).

4. Ultraljudshorn eniigt n&got av foregdende krav, vid viiket den andra

krokningsradlen (5b, 7b) ar mindre an den fdrsta krokningsradien (5a, 7a).

25 5. Ultraljudshorn eniigt nagot av foregaende krav, vid viiket den andra

krokningsradien (5b, 7b) ar mindre an den tredje krokningsradlen (5c, 7c).

6. Ultraljudshorn eniigt ndgot ay fOregaende krav, >^d viiket den andra

krokningsradien (5b, 7b) ar mindre an den bredd (C) urtaget (3, 4) har invid

30 avmndnlngen (5, 7).

7. Ultraljudshorn eniigt nAgot av fOregiende krav, vid viiket den andra

krokningsradien (5b, 7b) ar mindre an den bredd (C) urtaget (3, 4) har invid

avrundningen (5, 7).

35

8. Ultraljudshorn eniigt nagot av foregaende krav, vid viiket urtagets (3, 4)

avrundning (5, 7) Sr symmetrisk.
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9. Ultraljudshorn enligt n&got av fdreg&ende krav, vid vilket fivergdngama

meilan urtagets (3, 4) ollka partier (5a-c, 7a-c) med olika krdknijngsradier &f

vasentifgen tangentiella.

5 10. Ultraljudshorn (1) omfattande ett infastningsparti (la), ett

fdrseglingsparti (1c) och ett dememellan sfg strdckande dverffiringsparti (lb),

varvid overfdringspartiet (lb) dr krokt p& s& vis att en linje som strflcker sig fr&n

fdrsegiingspartiet (1c) till Infastnlngspartlet (la) och som fOIJer 6verf6ringspartiet

(lb) beskriver en krdkt linje, kdnnetecknad av

10 att dverfdringspartiet (lb) har &tmlnstone ett forsta parti (1bi) med en

forsta krOkningsradie och ett andra parti (Iba) med en andra kr6kningsradie, och

att av namnda partier (1bi,1b2) §r det f5rsta partiet (1bi) beldget narmare

Infdstningspartiet (la) och krokningsradien hos det fdrsta partiet (1bi) ar mlndre

an krdkningsradien hos det andra partiet (Ib;^.

15

11. Ultraljudshorn (1) omfattande ett infastningsparti (la), ett

fdrseglingsparti (1c) och ett dememellan sIg str^ckande 6verfdringsparti (1b)»

vilka partier (la-c) vfisentligen stracker sig utmed en rat llnje (A), varvid

ultraljudshornet (1) ar vid sina Sndytor vid 5varg&ngen meilan fdrsegiingspartiet

20 (1c) och overforingspartiet (lb) forsett med urtagnlngar (9, 10), varvid

urtagningarna (9, 10) uppvisar en krdkning sfidan att en linje som strftcker sig

fr&n fdrsegiingspartiet (1c) till infastningspartiet (la) och som fdljer andytorna

utmed urtagningarna (9, 10) beskriver en krdkt linje, kflnnetecknad av

att urtagningarna (9, 10) har &tminstone ett fdrsta parti (9a, 10a) med en

25 fdrsta krdkningsradie och ett andra parti (9b, 10b) med en andra krdkningsradie,

och

att av nSmnda partier (9a-b, lOa-b) ar det fdrsta partiet (9a, 10a) belaget

narmare infastningspartiet (la) och krdkningsradlen hos det fdrsta partiet (9a,

10a) ar stdrre an krokningsradien hos det andra partiet (9b, 10b).

30
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SAMMANDRAG

ULTRAUUDSHORN

Uppfinningen avser ett ultraljudshom omfattande ett Infftstningspara (la),

ett fdrsegllngspartl (lc) och ett dememelian sig strSckande dverfOringspsuti (lb),

varvfd ett eller flera lAngstrackta urtag (3, 4) ar utfomiade Atminstone i

overforingspartiet (lb), och varvld nimnda urtag (3, 4) strScker sig I en riktning

(A) mellan infastnlngspartlet (la) och fdrseglingspartiet (1c). NSmnda urtag (3, 4)
har en avrundning omfattande utmed avaindningen atminstone ett fftrsta parti

(5a, 7a) med en fSreta krdkningsradie, ett andra parti (5b, 7b) med en andra
krtikningsradle och ett tredje parti (5c, 7c) med en tredje ki^knlngsradie.
Uppfinningen avser vidare en ny utformning av ftverfOringspartlet (1b) och urtag
(9, 10) vid dndama av fOrsegiingspartlet (1c).

Pubiiceringsbiid: Fig 3
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